Klær av god kvalitet til en rimelig pris!
Masse spennende julegavetips!

IL Aasguten har fått på plass en del klær og utstyr som vi håper faller i
smak hos våre medlemmer.
Gode klær og bra utstyr bør man ha når man trener og konkurrerer.
Samtidig er det jo også veldig gøy at vi er gjenkjennelige og synlige som
“IL Aasguten” når vi trener og konkurrerer.
Hva
Sekk

Beskrivelse
Sekken har påbrodert IL Aasguten-logo

Masse lure løsninger (skopose og lignende)
Har påbrodert IL Aasguten-logo.
Drikkeflaske Med Aasguten-logo. Kommer i fargene Sort,
Turkis, Rasperry, Lime og Lilla
T-skjorte
San Siro teknisk t-skjorte. Gul og sort.
Påtrykt "IL Aasguten" bak og logo frem.
Selges også som sett av to.
T-skjorte
San Siro teknisk t-skjorte. Sort og turkis
med refleksdetaljer. Påtrykt "IL Aasguten"
bak/logo frem. Selges også som sett av to.
T-skjorte
Wembly teknisk t-skjorte. Blå og grå. Påtrykt
"IL Aasguten" bak og logo frem. Selges
også som sett av to.
T-skjorte
Wembly teknisk t-skjorte. Sort og grå.
Påtrykt "IL Aasguten" bak og logo frem.
Selges også som sett av to.
IL Aasguten Påtrykt "IL Aasguten" bak og logo frem. Inkl.
genser
påtrykt navn.
TreningsPasser til IL Aasguten-genser. Even. trykk
bukse, sort kommer i tillegg.
Overtrekks- Dimond lined suit. Blå jakke, sort bukse. "IL
dress
Aasguten" bak og logo frem på jakke. Navn
på jakke og bukse. Alt inkl. i prisen. Vind og
vannavvisende micro-kvalitet. Stramming i
sidene og borrelås-stramming på ermene.
Buksene leveres med rette ben. Glidelås i
leggen og justerbart strikk. Buksene har to
lommer med glidelås og reflex i leggen.
Trykk/
Trykk/brodering av navn og logo der dette
Brodering
ikke allerede inngår i prisen

Størrelse
30 liter

Pris

Bilde

200

1

200

2

100

3

XS-XXXL

150/250

4a

XS-XXXL

150/250

4b

2-4 år -XXXL

150/250

5a

2-4 år - XXXL

150/250

5b

Barn: 116-164.
Voksen: XS-XXXL
Barn: 128-164
Voksen: XL-XXL
Barn: 116-164.
Voksen: XS-XXXL

310/360

6

320/380

7

750/920

8

Bag

30

I tillegg til klær og utstyr i lista over her, har Skiavdelingen også egne klær
til salgs. Se lengre bak for mer informasjon om dette.

Skiavdelingen:
Skiavdelingen tilbyr overtrekksdress, racingsuits og vest i eget klubbdesign fra
Trimtex (design er klart innen prøvekveldene).
Pris avhenger av salg, men til barn som er med aktivt på ski vil skiavdelingen
sponse en del av summen. For mer info, følg med på hjemmesiden vår.
Pristilbud: hvis det bestilles mellom 20 - 49 stk:
Racingsuits: junior 898,- xs -xxxl 1148,Trainingsuits: junior 1498,- xs -xxxl 1798,- (modellen er også i damefasong)
Vest: junior 649,- xs -xxxl 799,Ved bestilling av skiklær sender Skiavdelingen ut faktura i etterkant.

Mandag 15 og tirsdag 16. Oktober vil klubbhuset være åpent mellom
klokken 18:00 og 20:00 for bestilling av utstyr.
Til da skal vi ha prøveklær i mange størrelser slik at det blir mulighet til å
prøve klærne før man bestiller. Kontant betaling ved bestilling.
Friidrettsavdelingen vil i tillegg ha med prøveklær slik at barn og voksne på
Allidrett og Idrettskole kan få prøve klær samt bestille umiddelbart etter endt
trening. Datoer blir annonsert via IL Aasguten sine hjemmesider, e-post og
facebook-gruppe; Il aasguten friidrett.
Også her blir det kontant betaling ved bestilling.

Styret IL Aasguten

